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09.30

Ontvangst in de expositieruimte.
Neem je eigen plastic en expositiemateriaal mee!

10:00

Welkom , actieve kennismaking en eerste verkenning.
Opening door Martine Leeuwis, DB Hoogheemraadschap van Rijnland en LEF

10:45

Het afvoerputje raakt verstopt.
Jeroen Dagevos, Plastic Soup Foundation

Parallelsessie 1

Meten en monitoren, wat weten we al?
Flitspresentaties

11.15

Metingen aan plastic in het water op meetstations Rijn en Maas.
Wilco Urgert, Open Universiteit Heerlen

11.35

Metingen in Rivierenland.
Anna Wegner, Waterschap Rivierenland

11.55

Meten in oppervlaktewater van Rijn en Maas.
Gijsbert Tweehuysen, Stichting Waste free waters

12.15

Analyse van plastics in het laboratorium.
Sicco Brandsma, VU/IVM

Parallelsessie 2

Bronnen en effecten, wat weten we al?
Flitspresentaties

11.15

Zijn plastics in zoet water erg voor het ecosysteem?
Edwin Foekema, IMARES

11.35

Rol van de rwzi in de plasticketen.
Merle de Kreuk, TUD

11.55

Plastic Balans van Amsterdam
Ron van der Oost, Waternet

12.15

Schatting van vrachten naar zee en emissies van probleemstoffen.
Myra van der Meulen, Deltares

Parallelsessie 3

Wat kunnen waterbeheerders zelf doen aan plastics?
Rol van de waterbeheerder in de keten.

11.15

Workshop “Wat kunnen waterbeheerders zelf doen aan plastics”
Afval in water is storend en de aandacht voor deze problematiek stijgt in de
belangstelling. In deze informatieve sessie nemen we u mee aan de hand van
drie vaak gevonden voorwerpen (ballonnen, flesjes en doppen). Hoe ziet de
aanpak van afval in water er uit? Wat kun je als waterbeheerder doen en met
wie werk je dan samen? Inspirerende voorbeelden als schone Maas passeren
de revue en u gaat met concrete tips over bijvoorbeeld gedragsbeïnvloeding
naar huis. In deze sessie hoort u ook de resultaten van een enquete onder
waterbeheerders.
Johanna Minnaard, RWS en Joan Meijerink, Waterschap Zuiderzeeland

12:45

Lunch en bezoek expositie

13:30

Plenaire start De keten in beeld.

14.00

Werksessie, Wat kunnen we doen aan plastic in water, deel 1

15.15

Pauze

15.30

Werksessie, Wat kunnen we doen aan plastic in water, deel 2

16:00

Oogst van de dag met reflectie.
Ministerie van I&M Rijkswaterstaat

16.30

Afsluiting door Martine Leeuwis
Borrel

